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 اّذاف ٍیضُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ:

 

 جلغِ اٍل

 

  .همذهِ ، آؽٌایی تا ٍضعیت آًاتَهیک ٍ اصغالحات  هزتَط تِ درط آًاتَهیّذف کلی خلغِ اٍل: 



 ِ دٍ رٍػ ًاحیِ اي ٍ عیغتویکاصغالحات آًاتَهی ٍ ًحَُ هغالعِ آًاتَهی ت اّذاف ٍیضُ خلغِ اٍل: آؽٌایی تا 
  در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 % تؼشیف اصغالحات آًاتَهی سا تیاى ًوایذ.88پس اص پایاى والم حذالل           
 ـ واستشد ٍ اّویت دسس آًاتَهی سا دسن ًوایذ -اصَل ولی هغالؼِ دسس آًاتَهی سا تَضیح دّذ.           

 
 

 جلسه دوم

 (ػصجی ٍ خًَی، ّوجٌذ، ای غذُ.) پَؽؾی، ثذى ػوَهی ّبی هختلف تؾزیح ثبفت ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیضُ: آؽٌبیی ثب اجشاء ثبفت .

 آؽٌبیی ثب اًَاع ثبفت پَؽؾی ٍ خصَصیبت ٍ ٍیضگی ّبی آًْب.                    

 آؽٌبیی ثب اجشاء ٍ اًَاع ثبفت غذدی ٍ هٌؾبء تکبهلی آًْب.                    

 آؽٌبیی ثب اًَاع ثبفت ّوجٌذ ٍ خصَصیبت ٍ ٍیضگی ّبی آًْب.                    

 آؽٌبیی ثب خصَصیبت اًَاع علَل ّبی خًَی ٍ ػولکزد آًْب.                     

 آؽٌبیی ثب ثبفت ػصجی ، اًَاع علَل ّب ٍ ٍظبیف آًْب.                    

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
  ّبی هختلف بذى را بِ صَرت کلی ؽزح دّذ. بفتآًبتَهی ب -1-2

 پَؽؾی را ًبم ببزد.  ّبی هختلف ببفت قغوت -2-2

 ّبی هختلف بذى اًغبى را بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. ببفت -3-2

 .را ًبم ببزد ببفت ّوبٌذّبی هختلف  قغوت -4-2

  تؾزیح ببفت ّوبٌذ را ؽزح دّذ. -5-2
 .بم ببزدرا ً ببفت خًَیّبی هختلف  قغوت -6-2 

  علَل ّبی ببفت خًَی ٍ عولکزد آًْب را ؽزح دّذ. -7-2
 عولکزد ٍ تزکیب پالعوب ٍ عزم را ؽزح دّذ. -8-2

 .را ًبم ببزد ای ببفت غذُ ّبی هختلف قغوت -9-2

  .را ًبم ببزد ببفت عصبی ٍ علَل ّبی آىّبی هختلف  قغوت -10-2
 

 جلغِ عَم

 ثب اعکلت ثذى اًغبى.آؽٌبیی  :ّذف کلی

 آؽٌایی تا تافت اعتخَاًی. ّذاف ٍیضُ:ا

 آؽٌایی تا اعکلت هحَري ٍ ضویوِ اي.            

 .آؽٌایی تا تا اخشاء اعکلت هحَري)عتَى فمزات،خودوِ،دًذُ ّا ٍ خٌاغ(            

 .آؽٌائی تا اعتخَاى ّاي لفغِ عیٌِ ؽاهل: خٌاغ ٍ دًذُ ّا            

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 ببفت اعکلتی را تعزیف کٌذ. -1-1

 ّبی هختلف اعکلت بذى اًغبى را ًبم ببزد. قغوت -2-1

 اعکلت بذى اًغبى را بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. -3-1

 استخَاًْای لفسِ سیٌِ سا ًام تثشد.-4-1
 تخطْای هختلف استخَاى جٌاؽ سا ًاهگزاسی وٌذ. -5-1
 ٌذ.تخطْای هختلف استخَاًْای  دًذُ ّا سا ًاهگزاسی و-6-1

 



 

 مچْبرجلغِ 

 .عتَى فقزات ٍ تؾزیح جوجوِثب آؽٌبیی  ّذف کلی:

اعفٌَئیذ،آّیاًِ، پظ عزي، گیدگاّی، فک فَلاًی ٍ فک  تزرعی اعکلت عز ٍ صَرت ؽاهل اعتخَاى پیؾاًی، اتوَئیذ، اّذاف ٍیضُ:

 .تحتاًی، اعتخَاى تیٌی، گًَِ، اؽکی،اعتخَاى کام، ؽاخک تحتاًی تیٌی

  .ًواّاي خودوِ ٍ تزرعی فضاّاي کزاًیال تزرعی            

 .هْزُ ًاحیِ کوزي 5هْزُ ًاحیِ عیٌِ اي،  21هْزُ ًاحیِ گزدى،  5آؽٌائی تا اعتخَاًْاي عتَى هْزُ اي ؽاهل:             

 .آؽٌایی تا اعتخَاى تٌذي لگي ؽاهل اعتخَاى ّاي: ّیپ ،  عاکزٍم ، کَکغیکظ           

 ؽذدر پبیبى داًؾجَ قبدر ثب

 % خغا ًام تثشد.18استخَاًْای تخطْای هختلف جوجوِ سا تا  -1-4

 % خغا ًام تثشد.18استخَاًْای ًاحیِ صَست سا تا  -2-4
 استخَاًْای ًَاحی سش ٍ صَست سا اص سٍی ضىل ًاهگزاسی وٌذ. -3-4
 % خغا تَصیف وٌذ.38جوجوِ سا اص ًواّای هختلف تا  -4-4
 .ل ًام تثشدفضاّای وشاًیال سا تغَس واه -5-4
 % خغا ًام تثشد.18استخَاًْای لگي سا تا -6-4
 تشتیة ٍ تؼذاد استخَاًْای ًَاحی هختلف ستَى هْشُ ّا سا ًام تثشد. -1-4
 % خغا ًاهگزاسی وٌذ.18تخطْای هختلف یه هْشُ سا تا  -2-4
 دّذ. % خغا تَضیح28 عشص لشاس گیشی استخَاًْای لگي دس وٌاس ّوذیگش ٍ تطىیل استخَاى تٌذی لگي سا تا -3-4

 

 پٌجنجلغِ 

 .یتؾزیح اًذام فَقبًثب آؽٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی اًَاع اعتخَاًْا)دراس، کَتاُ ٍ پْي( اّذاف ٍیضُ:

آؽٌائی تا اعتخَاى تٌذي اًذام فَلاًی ؽاهل کوزتٌذ ؽاًِ اي )کتف ٍ تزلَُ(، اعتخَاى تاسٍ، اعتخَاى ّاي عاعذ)رادیَط ٍ            

 .تخَاًْاي هچ دعت)کارپَط(، کف دعت)هتا کارپَط(، ٍ تٌذّاي اًگؾتاىاٍلٌا(، اع

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 اًَاع دستِ تٌذی استخَاًْای تذى سا تَضیح دّذ. -1-5
 % خغا ًام تثشد. 28استخَاًْای اًذام فَلاًی سا تا  -2-5
 % خغا ًام تثشد. 28استخَاًْای هچ دست سا تا  -3-5
 % خغا ًام تثشد. 28ًاحیِ دست سا تا  استخَاًْای -4-5
 ووشتٌذ ضاًِ ای سا تؼشیف وٌذ.  -5-5
 % خغا تَضیح دّذ. 38ولیات سیخت ضٌاسی استخَاًْای اًذام فَلاًی سا تا  -6-5

 

 نجلغِ ؽؾ

 .تؾزیح اًذام تحتبًی ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 آؽٌایی تا اعتخَاى تٌذي اًذام تحتاًی ؽاهل: اّذاف ٍیضُ:

 .اعتخَاًْاي راى)فوَر(             

 .کؾکک             

 .پا)هتا تارعَط( ٍ تٌذّاي اًگؾتاى  عاق پا)تیثیا ٍ فیثَال(، اعتخَاًْاي هچ پا)تارعَط(، پٌح اعتخَاى کف              

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 % خغا ًام تثشد. 28استخَاًْای اًذام تحتاًی سا تا  -1-6

 % خغا ًام تثشد.28پا سا تا  استخَاًْای هچ -2-6



 % خغا تَضیح دّذ.38ولیات ضىل ظاّشی استخَاًْای اًذام تحتاًی سا تا   -3-6

 % خغا تَضیح دّذ.38ظاّش استخَاًْای اًذام تحتاًی سا تا  -4-6

 

 نفتجلغِ ّ

 .گزدػ خَى ٍ تؾزیح دعتگبُ قلتثب آؽٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی  خایگاُ ٍ هَلعیت للة اّذاف ٍیضُ:

 .اؽٌایی تا فضاي هیاى عیٌِ، تصَیز للة رٍي خذار لفغِ عیٌِ، پَؽؼ ّاي للة، حفزُ ّاي داخلی للة            

  .آؽٌایی تادعتگاُ ّذایتی للة، عزٍق ٍ اعصاب للة           

 .ؽذُ اس لَط آئَرت( تزرعی ؽزیاى ّا ؽاهل: تٌِ ریَي، آئَرت ؽاهل )آئَرت صعَدي، لَط آئَرت، ٍ ؽاخِ ّاي هٌؾعة            

 تزرعی  آئَرت ؽاهل  آئَرت ًشٍلی ٍ ؽاخِ ّاي هٌؾعة ؽذُ اس آى              

تزرعی عیغتن ٍریذي ؽاهل ٍریذّاي عغحی ٍ عومی اًذام فَلاًی، اًذام تحتاًی، ٍریذّاي تٌِ ٍ ٍریذّاي ًاحیهِ عهز ٍ               

 .گزدى

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 وٌذ. حی% خغا تطش18سا تا  ٌِیس اىیه یفضا  -1-7
 % خغا تَضیح دّذ.18هَلؼیت ٍ هجاٍسات للة سا دس لفسِ سیٌِ تا   -2-7
 پَضطْای للة سا تغَس واهل ًام تثشد. -3-7
 حفشُ ّای داخلی للة سا اص سٍی ضىل تغَس واهل ًاهگزاسی وٌذ. -4-7
 % خغا تشسین وٌذ.28هسیش دستگاُ ّذایت للة سا تا  -5-7
 % خغا ًام تثشد.28شٍق ٍ اػصاب للة سا تا ػ -6-7
 % خغا ًام تثشد.28هسیش ضشیاى سیَی سا تا  -7-7
 % خغا ًام تثشد.18ٍ اًطؼاتات آى سا تا  هختلف آئَست یتخطْا -8-7

 % خغا ًام تثشد.18ضاخِ ّای هٌطؼة اص آئَست ًضٍلی سا تا  -9-7
 شد.% خغا ًام تث28ضاخِ ّای ٍسیذی اصلی تذى سا تا  -18-7
 تفاٍت تیي دٍ سیستن ٍسیذی واٍا ٍ پَست  سا تَضیح دّذ . -11-7

  

 نؾتجلغِ ّ

 .دعتگبُ تٌفغی فَقبًی ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی عیغتن تٌفغی ؽاهل تیٌی )خارخی ٍ حفزُ تیٌی( اّذاف ٍیضُ:

 .آؽٌائی تا حلك            

 .فضاي درًٍی حٌدزُ تزرعی حٌدزُ ؽاهل غضزٍف ّاي حٌدزُ، عضالت ٍ            

 .آؽٌائی تا غذد تیزٍئیذ ٍ پاراتیزٍئیذ            

  .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 تمسین تٌذی سیستن تٌفسی سا تغَس واهل تَضیح دّذ. -1-8
 % خغا ًام تثشد.18تخطْای هختلف سیستن تٌفسی سا تِ تشتیة اص تاال تِ پائیي تا  -2-8
 % خغا تَضیح دّذ.28تیٌی ٍ آًاتَهی واستشدی آى   سا تا  تخطْای هختلف تیٌی ، حلك -3-8
 % خغا ًاهگزاسی وٌذ.28تخطْای هختلف ساختواى حٌجشُ سا اص سٍی ضىل تا  -4-8
 % خغا تَضیح دّذ.28هحل لشاسگیشی غذُ تیشٍئیذ ٍ آًاتَهی واستشدی آى سا تا  -5-8
 ذ.% خغا تیاى و18ٌهحل لشاسگیشی غذد پاساتیشٍئیذ سا تا  -6-8

 نًْجلغِ 

 .تؾزیح دعتگبُ تٌفغی تحتبًی ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:



 .          آؽٌائی تا ریِ ، ًاي ٍ ًایضُ،  حفزُ خٌة اّذاف ٍیضُ:

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 دعتگبُ تٌفغی تحتبًی را تعزیف کٌذ. -1-9

 .را ًبم ببزد ًیدعتگبُ تٌفغی تحتب ّبی هختلف قغوت -2-9

 را ؽزح دّذ. ًبی آًبتَهی -3-9

 را ؽزح دّذ. ًبیضُ آًبتَهی -4-9

 ؽزح دّذ. ٍ% خغا تشسین 28سا تا تمسین تٌذیْای آى تا ّب  ریِ آًبتَهی -5-9

 بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. را ًیدعتگبُ تٌفغی تحتب -6-9

 اجشاء جٌبی ٍ تقغین بٌذی ّب ٍ حذٍد آى را ؽزح دادُ ٍ بز رٍی هَالص ًؾبى دّذ. -7-9

 دّنجلغِ 

 .تؾزیح دعتگبُ ادراری ثبآؽٌبیی  لی:ّذف ک

 .تزرعی عیغتن ادراري ؽاهل کلیِ ّا ) لؾز ٍ هذٍال(، غذُ فَق کلیَي، هیشًاي )حالة( اّذاف ٍیضُ:

 .تزرعی هثاًِ ؽاهل هحل لزارگیزي ٍ هداٍرات هثاًِ در سهاى پز ٍ خالی تَدى           

 .تزرعی آًاتَهیک ؽکل ظاّزي ، عاختواى داخلی ٍ  عغَح هثاًِ در سهاى پز ٍ خالی تَدى           

 .تزرعی آًاتَهی پیؾاتزاُ در ّز دٍ خٌظ           

 .تزرعی عزٍق ٍ اعصاب  تغذیِ کٌٌذُ هثاًِ ٍ پیؾاتزاُ           

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 % خغا ًام تثشد.18ی سا تِ تشتیة اص تاال تِ پائیي تا تخطْای هختلف سیستن ادساس -1-18
 دّذ. حی% خغا تَض18سا تا هحل آًاتَهیه  ٍ تمسین تٌذی ولیِ ّا ٍ غذد فَق ولیَی سا  -2-18
 هجاٍسات  حالة سا تغَس واهل تَضیح دّذ. لشاس گیشی ٍ هحل  -3-18
 ا تَصیف وٌذ.% خغ28جایگاُ ٍ ضىل ظاّشی ٍ ساختواى داخل هثاًِ سا تا  -4-18
 % خغا ًام تثشد.28ػشٍق ٍ اػصاب  تغزیِ وٌٌذُ هثاًِ سا تا  -5-18
 آًاتَهی پیطاتشاُ ٍ ػشٍق اػصاب آى سا دس صى ٍ هشد تطشیح وٌذ. -6-18

 سدّنجلغِ یب

 تؾزیح دعتگبُ گَارػ. ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی حفزُ دّاى، لثْا، دًذاى ّا، ستاى اّذاف ٍیضُ:

  .رعی  خایگاُ ٍ هَلعیت ٍ هداٍرات غذد تٌاگَؽی، غذد تحت فکی، ٍ سیزستاًی ٍ آًاتَهی کارتزدي ایي غذدتز            

 .تزرعی عاختواى آًاتَهیکی ٍ تخؼ ّاي تؾکیل دٌّذُ هزي ٍ هعذُ ٍ آًاتَهی کارتزدي آى            

 .تزرعی صفاق ٍ تعزیف اصغالحات داخل صفالی ٍ خلف صفالی            

 تزرعی رٍدُ تاریک ؽاهل: دئَدًَم، صصًَم، ایلیَم.            

 تزرعی رٍدُ تشرگ ) کَلَى صعَدي، عزضی، ًشٍلی(، عکَم )رٍدُ کَر(، کَلَى عیگوَئیذ، رکتَم، آپاًذیظ ٍهدزاي همعذي.            

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 واهل ٍ تِ تشتیة ًام تثشد. لسوتْای هختلف سیستن گَاسش سا اص تاال تِ پائیي تغَس -1-11
 تخطْای هختلف لة ٍ صتاى سا تغَس واهل ًام تثشد. -2-11
 % خغا تیاى وٌذ.18اًَاع دًذاًْا ٍ تشتیة لشاسگیشی آًْا دس دّاى ٍ صهاى سٍیص آًْا سا تا  -3-11
 % خغا تیاى وٌذ.38هَلؼیت ٍ هجاٍسات غذد تٌاگَضی، تحت فىی ٍ صیشصتاًی سا تا  -4-11
 اختواى آًاتَهیه ٍ تخطْای هختلف هشی سا تغَس واهل ًام تثشد.س -5-11
 ساختواى آًاتَهیه تخطْای هختلف هؼذُ ساتِ عَس واهل تشسین وٌذ. -6-11
 % خغا تَضیح دّذ. 28سا تا ٍ اجضاء آى ساختواى صفاق  -7-11

 اًذام ّبی داخل صفبقی ٍ خبرج اس آى را ًبم بزدُ ٍ ؽزح دّذ. -8-11

 هختلف  سٍدُ تاسیه سا تِ تشتیة اص اتتذا تا اًتْا تغَس واهل ًام تثشد.تخطْای  -9-11



 % خغا تَضیح دّذ.18هحذٍدٓ ّش وذام اص تخطْای سٍدُ تاسیه سا تا  -10-11

 تخطْای هختلف سٍدُ تضسي سا تِ تشتیة اص تتذا تا اًتْا تغَس واهل ًام تثشد. -11-11

 % خغا ًاهگزاسی وٌذ.18هحذٍدُ ّش وذام تا تخطْای هختلف سٍدُ تضسي سا تؼییي ٍ  -12-11

 

 دّندٍاسجلغِ 

 ثب تؾزیح غذد گَارؽی. آؽٌبیی ّذف کلی:

 تزرعی غذد ضویوِ دعتگاُ گَارػ ؽاهل: کثذ، کیغِ صفزا ، هداري صفزاٍي  ٍ لَسالوعذُ. اّذاف ٍیضُ:

 تزرعی آًاتَهی کارتزدي اعضاي عیغتن گَارػ.          

 .ؽذدر پبیبى داًؾجَ قبدر ثب

 هَلؼیت لشاسگیشی وثذ، ساختواى ٍ تخطْای هختلف وثذ سا تَضیح دّذ. -1-12
 هحل لشاسگیشی ویسِ صفشا ٍ سیستن هجاسی صفشا سا تغَس واهل تَضیح دّذ. -2-12
 % تغَس اص سٍی ضىل ًاهگزاسی وٌذ.18سیستن هجاسی صفشا سا تا  -3-12
 % خغا تیاى وٌذ.28سا تا ٍ ساختواى آًاتَهیه لَصالوؼذُ   یشیهحل لشاسگ -4-12
 آًاتَهی واستشدی ساختواى ّای روش ضذُ سا تیاى وٌذ. -5-12

 

 جلغِ عیشدّن

 تؾزیح هغش . ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 تزرعی هغش ٍاعغِ اي ؽاهل تاالهَط، ّیپَتاالهَط، اپی تاالهَط، اخغام پغتاًی، ّیپَفیش. اّذاف ٍیضُ:

 تزرعی خذارّاي تغي عَم.            

 تزرعی لَب ّاي هغشي ؽاهل عغَح ًیوکزُ ّاي هغشي اس خولِ ؽکٌح ّا ٍ ؽیارّاي هغش.            

 تزرعی راتظ ّاي تیي دٍ ًیوکزُ ٍ خذارُ ّاي تؾکیل دٌّذُ تغي ّاي عزفی.              

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 اجضای هغض ٍاسغِ ای سا تغَس واهل ًام تثشد. -1-13
 % خغا تطشیح وٌذ.18واى آًاتَهیه  ّیپَفیض ٍ ّیپَتاالهَس سا تا هحل ٍ ساخت -2-13
 % خغا تَضیح دّذ.28هحل ٍ ٍیژگیْای تغي سَم هغض سا تا  -3-13
 ضیاسّا ٍ لَتْای هغض سا تا ًاهگزاسی تشسین وٌذ. -4-13
 % خغا تَضیح دّذ.28هحل ٍ ٍیژگیْای عشفی هغض سا تا  -5-13
 % خغا تَضیح دّذ.28ا تا ساتظ ّای تیي دٍ ًیوىشُ س -6-13

 

 جلغِ چْبردّن

 آؽٌبئی ثب عیغتن ػصجی هحیطی. ّذف کلی:

 آؽٌائی تا پَؽؼ ّاي هغشي.اّذاف ٍیضُ: 

 تزرعی عیغتن عوپاتیک ٍ پاراعوپاتیک.                     

 تزرعی دعتگاُ عصة هحیغی ؽاهل اعصاب ًخاعی.                    

 ا ؽثکِ ّاي عصثی گزدًی، تاسٍئی، کوزي ٍ ؽثکِ خاخی.آؽٌائی ت                   

 تزرعی اعصاب هغشي ؽاهل دٍاسدُ سٍج عصة هغشي.                  

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 پَضطْای هغض سا تِ تشتیة اص خاسج تِ داخل تغَس واهل ًام تثشد. -1-14
 تمسین تٌذی سیستن اتًََم سا تغَس واهل تاصگَ وٌذ. -2-14
 تخطْای هختلف دستگاُ ػصثی هحیغی  ضاهل اػصاب  ًخاػی سا تغَس واهل ًام تثشد. -3-14
 % خغا ًام تثشد.28تخطْای داخلی ضثىِ ػصثی گشدًی ، تاصٍئی ،ووشی  ٍ خاجی سا تا  -4-14



 اػصاب دٍاصدُ گاًِ هغضی سا تغَس واهل ًام تثشد. -5-14

 

 جلغِ پبًشدّن

 .گبُ ثیٌبییدعتتؾزیح  ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 ؽٌَایی. دعتگبُتؾزیح  ثبآؽٌبیی                        

 اّذاف ٍیضُ: آؽٌبیی ثب ثخؼ ّبی هختلف کزُ چؾن.

 آؽٌبیی ثب ثخؼ ّبی هختلف خبرجی ٍ داخلی عیغتن ؽٌَایی.                    

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 .را ًبم ببزد بیٌبییّبی هختلف دعتگبُ  قغوت -1-15

 .را ؽزح دّذ چؾن آًبتَهی -2-15

 اًبتَهی اطزاف چؾن را ؽزح دّذ. -3-15

 بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. را یدعتگبُ بیٌبی -4-15

 .را ًبم ببزدؽٌَایی  دعتگبُ ّبی هختلف قغوت -5-15

 .را ؽزح دّذ گَػ آًبتَهی -6-15

 بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. رادعتگبُ ؽٌَایی  -7-15

 

 جلغِ ؽبًشدّن

 .تؾزیح دعتگبُ تٌبعلی ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

 اًذام ّاي تٌاعلی خٌظ هؤًث.عولکزد آؽٌایی تا اخشاء ٍ    اّذاف ٍیضُ:

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 .را ًبم ببزدتٌبعلی هًَث دعتگبُ  ّبی هختلف قغوت --1-16

 .را ؽزح دّذتٌبعلی هًَث دعتگبُ  آًبتَهی -2-16

     ؽزح دّذ. رادعتگبُ تٌبعلی عولکزد ّز یک اس اًذام ّبی  -3-16

 

 جلغِ ّفذّن

 هذکز. تؾزیح دعتگبُ تٌبعلی ثبآؽٌبیی  ّذف کلی:

    ٍ عولکزد آًاتَهیک آًْا. آؽٌایی تا اخشاء ٍ اًذام ّاي تٌاعلی خٌظ هذکز اّذاف ٍیضُ:

 .در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 .را ًبم ببزدتٌبعلی هذکز دعتگبُ  ّبی هختلف قغوت-1-17

 .را ؽزح دّذتٌبعلی هذکز دعتگبُ  ًبتَهیآ -2-17

 عولکزد ّزیک اس اًذام ّب را ؽزح دّذ. -3-17

 

 هٌبثغ:
1- Grays Anatomy for student. 
2- Clinical Anatomy snell 
3- Anatomy and physiology Ross and Willson 

 
 

 عخٌزاًی، کٌفزاًظ داًؾجَیی، ثحث گزٍّی. رٍػ تذریظ:

 ثزد ٍ هبصیک،کبهپیَتز ٍ ٍیذئَپزٍصکتَر،هَالص ٍ پَعتز. ٍایتٍعبیل آهَسؽی :
 



 عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی 

 عبػت تبریخ  عْن اس ًوزُ کل)ثز حغت درصذ( رٍػ       آسهَى

 ////////// ///////// درصذ10 کتبی کَئیش

بزابز بب تبریخ  درصذ30 کتبی ٍ عولی تزم آسهَى هیبى 

 جلغِ ًْن تئَری

 

  طبق بزًبهِ درصذ55 ٍ عولیکتبی  آسهَى پبیبى تزم

حضَر فؼبل در 

 کالط

   درصذ5 کٌتزل فیشیکی 

 

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:
 

 داًؾجَیبى هی ببیغت قبل اس ٍرٍد اعتبد در کالط حبضز ببؽٌذ. -
 داًؾجَیبى هی ببیغت ٍقزرات ٍ قَاًیي هَضَعِ پَؽؼ ٍ حضَر در هزاکش آهَسؽی را رعبیت ًوبیٌذ. -

 اًضثاط ٍ ًظن سػایت ٍ دسس والس عَل دس ّوشاُ ّای تلفي تَدى اهَشخ -

 دسس تِ تَجِ ٍ فؼال دادى گَش -
 ضذُ تذسیس هغالة هغالؼِ تا الصم آهادگی داضتي ٍ سپشدى خاعش تِ -
 تذسیس جلسات تواهی دس فؼال حضَس -
 هحَلِ تىالیف هَلغ تِ اًجام -
 آهَصضی ووه ٍسایل اص صحیح استفادُ -

 دگی تشای پاسخ دادى تِ سَاالت هثاحث جلسِ لثلیآها -

 

 

                    هحغي صالًِبم ٍ اهضبی هذرط:  

 

      ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:  

 

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هغئَل 

                            تبریخ تحَیل:                                                                                                                                               

 تبریخ ارعبل:                                 

 

 اهضبیتبئیذ هذیز گزٍُ ٍ                                              ■خیز   □  آیب طزح درط ثزای اٍلیي ثبر تذٍیي ؽذُ اعت ؟ ثلِ  

 

            

           

 
 ػلَم آسهبیؾگبّیکبرؽٌبعی پیَعتِ  آًبتَهیجذٍل سهبًجٌذی درط 



 8-31رٍس ٍ عبػت جلغِ :عِ ؽٌجِ 

ٍعیلِ کوک  رٍػ تذریظ هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

 آهَسؽی

1 27/06/97 

 جبزاًی

 

عخٌزاًی،بحث  دکتز هحغي صالِ آؽٌبیی بب اعکلت بذى اًغبى

 ارائِ کٌفزاًظ گزٍّی،

کبهپیَتز،ٍیذئَ پزٍصکتَر، 

 ٍایت بَرد

2 03/07/97 
 جبزاًی

 

ّبی هختلف بذى:  تؾزیح ببفت

 ،ّوبٌذ  ،پَؽؾی
 

// 

 

// 

 

// 

 // // // ای، عصبی ببفت خًَی، غذُ  10/07/97 3

4 17/07/97 
 

 تؾزیح جوجوِ، عتَى فقزات

 

 

// 

 

// 

 

// 

  تؾزیح اًذام فَقبتی 24/07/97 5

// 

 

// 

 

// 

  اًذام تحتبًی 01/08/97 6

// 

 

// 

 

// 

7 08/08/97 
 جبزاًی

 

 تؾزیح دعتگبُ قلب، گزدػ خَى
 

 

// 

 

// 

 

// 

 تؾزیح دعتگبُ تٌفغی فَقبًی 15/08/97 8

 

 

// 

 

// 

 

// 

9 22/08/97 
 

 تؾزیح دعتگبُ تٌفغی تحتبًی

 
 

// 

 

// 

 

// 

10 29/08/97 
 

 // تؾزیح دعتگبُ ادراری
 

// 
 

// 
 

 تؾزیح دعتگبُ گَارؽی 06/09/97 11

 

 

// 

 

// 

 

// 

12 13/09/97 
 

  یگَارؽتؾزیح غذد 

// 

 

// 

 

// 

13  

20/09/97 

  تؾزیح دعتگبُ عصبی

// 

 

// 

 

// 

14  

27/09/97 

 عصبی تؾزیح دعتگبُ

 

 

// 

 

// 

 

// 

15  

04/10/97 
 

  ٍ بیٌبیی تؾزیح دعتگبُ ؽٌَایی 

// 

 

// 

 

// 

    سىتٌبعلی ُ تؾزیح دعتگب 11/10/97 16



 // // // 

17 18/10/97 

 

  هزد تؾزیح دعتگبُ تٌبعلی

// 

 

// 

 

// 

 




